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 األخالق والعقيدة

 المقدمة
إن الحمددد ن محمدددس ومنددوعيمغ ومنددووذ س ومعددور رددنن مددن  دد و   مذنددمن   
ونيئنت  عمنلمن من يهدس هللا فال مضل لغ  ومن يضلل فال هندي لغ  و  هد 

ين  يهدن }  ن ال إلغ إال هللا وحدس ال   يك لغ و  هد  ن محمداً عردس و نولغ 
 .{إال و موم منلمون الرين آمموا اوقوا هللا حق وقنوغ وال وموون

ين  يهن المنس اوقوا  ركم الري خلقكم مدن مذدس واحددة وخلدق ممهدن  و هدن } 
ورث فيهمن   نالً كثي اً ومننًء واوقوا هللا الري وننءلون رغ واأل حنم إن هللا 

 .{كنن عليكم  قيرنً 
  ين  يهن الرين آمموا اوقوا هللا وقولوا قوالً ندديداً يلدلل لكدم  عمدنلكم ويوذد} 

 .{لكم رموركم ومن يطع هللا و نولغ فقد فن  فو اً عظيمنً 
 : من رعد

فإن للعقيدة للًة وثيقًة رنلعقيدة اإلنالمية  ومم لة عنليدة مدن الددين  فحندن 
الخلق من اإليمنن  ونوء الخلدق دليدل علدع ضدعي اإليمدنن  ولدرا  دنء فد  

 عمدغ الحديث الري  واس منلم عن المواس رن نمعنن األملدن ي  ضد  هللا
الرد  : )ندللت  ندول هللا لدلع هللا عليدغ وندلم عدن الرد  واإلثدم  فقدنل: قنل

.(حنن الخلق  واإلثم منحنك ف  لد ك وك هت  ن يطلع عليغ المنس
1
  

وهرا يدل علدع :" يقول اإلمنم ارن القيم ـ  حمغ هللا ـ وعليقنً علع هرا الحديث
 ائع اإلندالم  ولهدرا  ن حنن الخلق هو الدين كلغ  وهو حقنئق اإليمنن و د

."قنرلغ رنإلثم
 
 

الدين كلغ خلق  فمن  اد عليك ف  الخلدق  اد عليدك :" ويقول ـ  حمغ هللا ـ 
"ف  الدين

 
. 

اإلندالمية فد  الرحدث علدع موضدو   وقد وقدع اخويدن ي فد  مدندة األخدالق
 :ورلك لعدة  نرنب  من  همهن ( األخالق والعقيدة اإلنالمية)
 .العقيدة واألخالق اإلنالميةالللة الوثيقة رين / 1
حلددول الومددنقن رددين طرقددنت المددنس فدد  الم ومددع  فمددمهم مددن يدد    ن /  

الدين هو األخالق واألخالق فقدط   دون القيدنم روا ردنت اإلندالم األخد    

                                                 
   23 واس منلم  1
 13 / مدا ج الننلكين   
 3  / الم  ع الننرق   



 

 
  

 األخالق والعقيدة

وممهم من ي   الومنك رللول الدين مهمالً  نمدب األخدالق  ردل قدد يكدون 
 .مثنالً لن ء األخالق

حيد ووكميل اإليمنن ليس رن ومنب ال  ك األكرد  فحندب   ن وحقيق الوو/  
رل رن ومنب كل من يمنف  العقيدة  وكل من يخدل  و يقددف فد  كمدنل الووحيدد  

 .ومن رلك األخالق
مد   ث  األخالق ف  وكوين  خلية المنلم وإظهن  لو وغ لآلخد ين / 2

 .علع  حنن و غ
هدو الذلندذة ومدن كودب  ن الكثي  يعوقددون  ن ملدد  األخدالق و ننندهن / 5

فيهن  مو نهلين رلك الممرع اللنف  والمو د العدرب  ال وهدو اإلندالم  و مدغ 
 .{من ف طمن ف  الكونب من   ء }:ملد  كل   ء كمن قنل وعنلع

األخددالق والعقيدددة )مددن   ددل ولددك األنددرنب وقددع اخويددن ي علددع موضددو  
 .(اإلنالمية

 
 
 

 ....هرا وقد قنمت رحث  إلع 
 

 وووضمن ...المقدمة: 
 

 ..نرب اخوين  الموضو  -( ) 

 ..ممهج الرحث -(ب)
 

 الوع يي رملطلحنت الرحث : الذلل األول: 

 .األخالق لوة والطالحن :    -

 .اإلنالم لوة والطالحن : ب  -
 .العقيدة لوة والطالحن:  ج -

  همية األخالق ومكنموهن من العقيدة اإلنالمية :  الذلل الثنم . 
 

 ألخالق ف  العقيدة اإلنالمية  نس ا:  الذلل الثنلث. 
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 الق آن والنمة و ث همن ف  األخالق:  الذلل ال ارع. 
 

 لول الوعنمل والمعنملة مع هللا :  الذلل الخنمس . 
 

 خالق ممنفية للعقيدة اإلنالمية: الذلل النندس . 
 

 ثم الذهن س و خي  الم ا ع  الخنومة :  الذلل الننرع. 
 

ق اء وانوقلددنء كددل مددن يوعلددق ر وامددب ولدديس المقلددود رهددرا الرحددث انددو
 .األخالق والعقيدة فإن رلك ممن يطول رحثغ  وليس هرا م نلغ

 
وقد مي ت العمنوين ال ئينة ف  الرحث رخط ممي    وكرا اآلينت  علت لهدن 
خطددن مميدد ا  وكددرا األحنديددث حوددع ونددهل القدد اءة والومييدد  رددين اآليددنت 

 .واألحنديث 
يث والحكم عليهن   نو   حنديث اللدحيحين وقد عمدت إلع وخ يج األحند
 .ورلك لولق  األمة لهمن رنلقرول 

 .ومي ت الم ا ع و وروهن علع الو ويب األر دي 
 

وف  الخونم   وقدم رنل ك  ال  يل ـ رعد  ك  هللا ـ لذضيلة  يخمن 
 ...حمدان الحمدان/ الدكوو 

حث علع وو يهمن ف  اخوين  الموضو   ومننعدومن ف  لينغة الر
 .وخطوغ  ال ح مغ هللا األ   والمثورة

هرا وهللا وعنلع  علم وللع هللا علع مريمن محمد وعلع آلغ ولحرغ 
 .ونلم
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 الوع يي رملطلحنت الرحث : الذلل األول

 
 : األخالق - 
 :لوة 

 :األخالق  مع ُخلُق  وقد عٌ ي  هل اللوة الخلق رعدة وعن يي كمن يل 

  هدددو الددددين والطردددع : رضدددم الدددالم وندددكومهن الُخلُدددق :" قدددنل اردددن ممظدددو
"والن ٌية

1
  

 الطريعة والخليقة والنليقة  رمعمع واحد:" قنل األ ه ي"
 
. 

 يمكممن ولخيص ثالثة معنن رن  ة لألخالق ف  اللوة:" قنل مقداد ينل ن: 

الُخلُق يدل علع اللذنت الطريعية ف  خلقغ اإلمندنن الذط يدة علدع هيئدة / 1
 .منوقيمة مومننقة

ودل األخالق  يضنً علع اللدذنت الود  اكوندرت و لدرحت كلمهدن خلقدت  / 
 .مع طريعوغ

" نمرنً مذنينً رنطمينً  و نمرنً نلوكينً ظنه ينً :  ن لألخالق  نمرين/  
 
. 

 :الطالحنً 
 :قيل عمهن عدة وع يذنت  ممهن

ه  ملكة ولد  رهن عن الدمذس األفعدنل رندهولة  ويند   مدن غيد  وقددم / 1
كليفك  و وية وو

2
. 

فمن كنن موكلذنً  نوخغ   و لم يكن  انخنً   و كنن فعلغ وعدم فعلدغ مقددو اً 
 .عليغ لم يكن خلقنً 

ه  م موعة من المعنم  واللذنت المنوق ة ف  المذس  وعلدع ضدوئهن /  
يحنن الذعل  و يقرل
5
. 

                                                 
 2/132لننن الع ب  1
 5 /7وهريب اللوة   
 2 االو نس األخالق    
 11األخالق ف  اإلنالم  2
  1مكن م األخالق  5
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فددنألخالق  عدد ان يولددي رهددن ال ددخص  وهدد  محوملددة للحنددن  و القددرل  
 ". خالق حنمة و خالق نيئة:" قييد  فيقنلويوضل هرا وراك رنلو

ه  عرن ة عن هيئة للمذس  اندخة ولدد  عمهدن األفعدنل رندهولة ويند  /  
من غي  حن ة إلع فك  و ويغ  فإن كنمت الهيئة رحيث ولد  عمهن األفعنل 

خلقدنً حندمنً  وإن كدنن اللدند  : ال ميلة عقالً و  عنً رنهولة ندمٌيت الهيئدة
 .خلقنً نيئنً : ة  نمٌيت الهيئةممهن األفعنل القريح

هيئة  انخة  ألن من يلد  ممغ ررل المدنل علدع المددو  رحنلدة : وإممن مكمن
خلقغ النخنء  من لم يثرت رلك ف  مذنغ  وكرلك من وكلدي : عن ضة ال يقنل

خلقغ الحلم: النكوت عمد الوضب ر هد  و  وٌية  ال يقنل
1
. 

  وفقنً للمثل العلين الود  وو دب ه  النلوك اإلمننم  كمن يمرو   ن يكون/ 2
 .علع العقل اإلمننم   ن ينني هن ف  نلوكغ ال لونية رل ألمهن وا رة

 .وهرا الوع يي يمثل االو نس العقل  المثنل  لد  الذالنذة
 
 
 
 

 : اإلنالم -ب 
 :لوة

  اإلمقيدددند  واإلندددالم مدددن : اإلندددالم واإلنوندددالم:" قدددنل اردددن ممظدددو
هن  ال د يعة والود ام مدن  ودع ردغ المرد  إظهن  الخضو  وإظ: ال  يعة

."للع هللا عليغ ونلم
 
 

 إظهن  الخضو  والقرول لمن  وع رغ ال ندول : اإلنالم:" قنل األ ه ي
."للع هللا عليغ ونلم

 
 

 إظهدن  االمقيدند والخضدو  الم  دنء : اإلندالم:" قنل ال يخ  حمد  ضدن
نً لديمدغ الدري رغ المر  للع هللا عليغ ونلم  وااللو ام رغ  ثم لن  اندم

                                                 
 3 1الوع يذنت  1
 25 /2لننن الع ب   
  25/ 1وهريب اللوة   
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 نء رغ ودعن إليغ  فإن  افقغ اعوقدند فد  ال مدنن وعمدل رنأل كدنن فهدو 
."اإليمنن

1
 

 

 :الطالحنً 
هو الخضو  واالمقيند لمن  م  رغ المر  للع هللا عليغ ونلم/ 1

 
. 

ولكن هرا الوع يي محلو  فيمن  م  رغ ال نول دون من  م  رغ هللا  ولكن 
ال نددول هددو مددن  مدد  رددغ هللا  وإن كددنن  مددن  مدد  رددغ نيخددٌ ج كالمهددم علددع  
 ".من  م  هللا"األولع ف  مظ ي  يندة

وهو ي مع معميين  حددهمن االمقيدند واالنوندالم والثدنم  :" قنل ارن ويمية/  
"إخالص رلك كلغ

 
. 

 :العقيدة -  ـ
 :لوة

 عقد  العين والقني والدال  لل واحدد يددل علدع  دد :" قنل ارن فن س
عقددد الرمددنء  : ع فدد و  الرددنب كلددغ  ومدن رلددكو ددة وثددوق  وإليددغ و  د
"وال مددع  عقددند وعقددود

2
ودددو  حددول الوثددوق والثرددنت ( عقددد)  فكلمددة 

 .واللالرة ف  ال  ء

 الحكم الري ال يقرل ال دك فيدغ لدد  : العقيدة:" قنل ف  المع م الونيطو
"معوقدس  والعقيدة ف  الدين من يقلد رغ االعوقند دون العمل

5
. 

 
 :الطالحنً 

 ه  األمو  الو  ي ب  ن يلدق رهدن :" ال يخ حنن الرمنء فقنل ع فهن
قلرك ووطمدئن إليهدن مذندك  ووكدون يقيمدنً عمددك  ال يمن  دغ  يدب وال 

."يخنلطغ  ك
3
 

                                                 
 31 / مع م مون اللوة  1
 3 الوع يذنت   
 5 7/1الذونو    
 355مع م مقنييس اللوة   2
 312/ المع م الونيط  5
 1 1اإلنالمية  ةمدخل لد انة العقيد 3
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 هددد  اإليمدددنن ردددنن : العقيددددة  ددد عنً :" وقدددنل ال ددديخ لدددنلل الذدددو ان
"ومالئكوغ وكورغ و نلغ واليوم اآلخ   واإليمنن رنلقد  خي س و  س

1
. 

 ومكنموهن من العقيدة اإلنالمية همية األخالق :ل الثنم  الذل
 

إن لألخالق  همية كر   ف  نلوك الم ء ومدن يلدد  عمدغ  وندلوك المد ء 
 .موافق لمن هو منوق  ف   عمنق مذنغ من المعنم  واللذنت

فلفعنل اإلمننن مولولة دائمنً رمن هو ف  مذنغ من معدنن ولدذنت  ومعمدع 
 . ء رلالف  خالقغرلك  ن لالف  فعنل الم

والرلد الطيب يخ ج مرنودغ ردإرن  ردغ والدري خردث ال يخد ج إال  }:قنل وعنلع
{ًً مكدا

 
. 

لدددرلك كدددنن الدددمهج الندددديد فددد  إلدددالف المددد ء ووقدددويم ندددلوكغ  ن يردددد      
المللحون رإلالف المذوس وو كيوهن  وغ س األخالق الذنضلة فيهدن  وقدد 

ن  ن ووييد   حدوال المد ء وردع  كد الددين الحميدي علدع إلدالف األمذدس وردي
إن هللا ال يويد  مدن رقدوم }:لوويي  من ف  مذنغ من معنن ولدذنت  قدنل وعدنلع

{حوع يوي وا من رلمذنهم
 
. 

المردد  لددلع هللا  ن  عددوعددن المددواس رددن نددمعنن  ضدد  هللا وعددنلع عمددغ     
الردد  حنددن الخلددق واإلثددم مددن حددنك فدد  مذنددك وك هددت  ن :"عليددغ ونددلم قددنل
 واس منلم" منسيطلع عليغ ال

2
 . 

إن مكددن م األخددالق ضدد و ة ا ومنعيددة  ال ينددووم  عمهددن م ومددع مددن       
الم ومعدددنت  ومودددع فقددددت األخدددالق وذكدددك  فددد اد الم ومدددع  وولدددن عوا  

 .وومنهروا ملنلحهم  ثم  د  رهم رلك إلع االمهين 
مددن الم ومعددنت امعدددمت فيددغ مكددن م األخددالق  فكيددي  عددنً ولددو وخيلمددن م وم

 !!وضع رلك الم ومع نيكون 
كيي وكون الثقة رنلعلوم والمعن ي واألخرن  وضدمنن الحقدوق لدوال فضديلة 

 .اللدق 

                                                 
 8عقيدة الووحيد  1
 (58)األع اي   
 (11)ال عد   
 ( 55 )الحديث  2
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كيي وكون  منعة مؤهلة لرمنء م د عظيم لوال فضيلة ال  نعة ف           
ولدددوال فضدددنئل العددددل وال حمدددة    د عددددوان المعوددددين وظلدددم الظدددنلمين

 . واإلحننن والدفع رنلو  ه   حنن
لقد دلت الو ن ب اإلمننمية  واألحداث الون يخية   ن ا وقنء القو            

المعمويدددة لألمدددم وال دددعوب مدددال م ال وقنئهدددن فددد  ندددلم األخدددالق الذنضدددلة  
ورلدك . ومومننب معغ  فرين القو  المعموية واألخالقية ومننب ط دي دائمنً 
ثنرودة الود  ألن األخالق الذنضدلة فد   فد اد األمدم وال دعوب ومثدل المعنقدد ال

وعقددد رهددن الدد وارط اال ومنعيددة وموع امعدددمت هددرس المعنقددد  و امكندد ت فدد  
ت الددد وارط األفدد اد لدددم و دددد الددد وارط اال ومنعيدددة ووذددق عليدددغ  ومودددع فقدددد

ين فدد  األمددة الممحلددة عددن رعضددهن مدد ودة رقددوة اال ومنعيددة لددن ت الماليدد
ة فيهدن رلندنً فيمدن األف اد فقط ال رقوة ال منعة  رل  رمن كنمت القو  المرعثد 

 .ريمهن  مضنفنً إلع قوة عدوهن
إن الم ء ال يقدم علع فعل   ء  و و كغ إال علع ضوء المعدنم  األخالقيدة 
الممو  ة ف  مذندغ  فدإن كدنن الذعدل محمدوداً امرعدث فد  الدمذس وقددم المد ء 
عليغ ر غرة وام  اف  وإرا كنن الذعل مرمومنً امكم ت عمغ المذس وك هودغ 

لع مو  المعنم  األخالقية الو  يحملهن الم ء من حيث  ودوهن  وكل رلك ع
و داءوهن  ومد   نوخهن ف  مذنغ و عو س رض و وهن لغ  فدال يكذد   ثد  
 همية األخالق ف  فعل الم ء ومع فة ال يدد والد ديء ممهدن  ردل ال ردد مدن 
ظهو هن ف   قوالغ و فعنلغ و نوخهن ف  مذنغ و ن وكون حنض ة ف  رهمغ 

ة علع نلوكغ  وغيو اً عليهن إلع د  ة اإليمنن رلن الحينة ال وللل منيط 
 . ن وكون ع ضنً للوذ يط رمعمع من معنم  األخالق الذنضلة الو  يحملهن

ولمن كنن األلدل فد  الندلوك الظدنه   ن يكدون مظهد اً معرد اً عدن  حدوال 
مذس المذس وح كوهن  كنمت عمنية اإلنالم مو هغ رنلد  ة األولع لو كية الد

 .ووهريرهن رنألخالق الذنضلة
ومددن الطريعدد   مددغ موددع مددن و كددت الددمذس ووهددررت طرنعهددن انددوقنم النددلوك 

 .الداخل  والخن    ال محنلة
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واأللل هو النلوك الداخل  فموع َللُل للل النلوك الخن     فعن  رد  
إن هللا وعنلع ال يمظ  إلدع :"قنل  نول هللا للع هللا عليغ ونلم: ه ي ة قنل

" ننمكم وال إلع لو كم  ولكن يمظ  إلع قلوركم 
1
. 
عن  رد  الدد داء  ن  وقد مٌ د اإلنالم الخلق الحنن  من رلك من  واس منلم

مددنمن  دد  فدد  الميدد ان  ثقددل مددن حنددن :"المردد  لددلع هللا عليددغ ونددلم قددنل
"الخلق

 
. 

إن النرب ف  اهومنم اإلنالم رنألخالق يعود لمن رك منس آمذنً من  ن األخدالق 
 . م  ال رد ممغ لدوام الحينة اال ومنعية

هدو  ن األخدالق لنرب ف  اهومنم اإلنالم رنألخالق   وا:)نينل ييقول مقداد 
 مدد  ال رددد ممددغ فدد  دوام الحيلددة اال ومنعيددة ووقدددمهن مددن المنحيددة المنديددة 
والمعموية  ورلك حدق ال يمدن ي فيدغ مدن يولمدل المردند ء األخالقيدة ومدد  

.(إلمننميةض و وهن للحينة ا
 
 

 :ويمكممن القول رلن األخالق وؤدي إلع  م ين هنمين ف  الحينة* 
 .ـ دوام الحينة اال ومنعية وومننكهن1
 .ـ وقدم الحضن ة من المنحية العلمية والعم امية 

 :ومريغ
همنك خطل يقع فيغ كثي  من المنس حول فط يدة األخدالق  حيدث  عمدوا  ن 

 . خالق اإلمننن فط ية ولينت كنرية
وهددرا ادعددنء يدد ٌدس الواقددع  فلددو كنمددت ) :عرددد هللا ال حيلدد / يقددول الدددكوو 

األخالق ال وقرل الوويي  لم يكن للمواعظ والولنين معمدع  ولدم يكدن للو ريدة 
والوهددريب واألمدد  رهمددن معمددع  ولددم يكددن للحدددود وال وا دد  ال دد عية عددن 

رلدك وإمكنمدغ فد  اقو اي اآلثنم إراً معمع  والواقع الم دنهد يددل علدع فنئددة 
 .الحيوان فضالً عن اإلمننن
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 األخالق والعقيدة

لكن يمرو   ن ُيعلم  ن المقلود رنلو رية وهريب الطرن  واألخالق المذنية ال 
اقوالعهن وقمعهن رنلكليدة ألن رلدك غيد  ممكدن ولديس مد اداً  د عنً  ردل هدرا 

(خ وج عن الذط ة وال   
1
.
 
 

 ف  العقيدة اإلنالمية  نس األخالق: الذلل الثنلث 
 

ألخدالق ـ كوي هدن مدن األلدول ـ  ندس وقدوم عليهدن  وهد  رمثنردة القواعدد ل
 ... الو  ومطلق ممهن

 :يمكن إ منلهن فيمن يل و
 :ـ األننس االعوقندي 1

 :يقوم هرا األننس علع ثالثة   كنن
  ـ اإليمنن رو ود هللا الدري خلدق المدوت والحيدنة  واإلمندنن والكدون  وهدو 

 .الحنض  والمنوقرلالعنلم ركل   ء ف  المنض  و
ب ـ  ن هللا ممدر  ن خلدق اإلمندنن فدوق هدرا الكوكدب ع فدغ رمذندغ  وع فدغ 

 .ط يق الخي  وال   والحق والرنطل ر ننالت الوح 
ثم  ن هللا خلق ف  اإلمننن قدد ة إلد اك ولدك الحقدنئق  وملدب دالئدل علدع 

ين هدرا  ميع رلك ف  هرس الطريعة يد كهن من يولمل فيهن ويرحث عمهن ف  ثمن
 .الو ود

هرس الحينة إمن معيم  و  حديم  فدنألولع يكنفدل  ـ ـ و ود الحيلة رعد الموت  ف
 .رهن من اورع الحق  والثنمية ي ن   رهن من اورع الرنطل

وهرا األننس ف  غنية األهمية ف  االو دنس األخالقد  فد  اإلندالم  رلدك  مدغ 
 االلود امقد  وفد  عمليدة يعور  النمد الري يعومد عليدغ فد  إقنمدة المظدنم الخل

فردون هرا األننس وذقد األخالق قدنيوهن  وعظدم ولثي هدن فد  اإلمندنن  . رغ
واليمكن  ن مطرق األخالق وطريقنً عملينً دقيقنً فد  الند  والعلدن إال إرا اوخدر 

.هرا األننس ف  قلوب الر   مكنمنً وآمموا رغ إيمنمنً لندقنً 
 
 

 :ـ األننس العمل  
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 (.3 :7 )األخالق اإلنالمية ( / 83:58)لالنو ادة حول هرا الموضو  ؛امظ  مكن م األخالق  
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وكدرلك  علمدنكم  مدة وندطنً لوكومدوا  دهداء }:  قنل وعدنلعاإلنالم دين ونط
{علع المنس ويكون ال نول عليكم  هيداً 

1
 

وعلع هرا  فنإلنالم قد وونط رين دعووين مومنقضوين  األولع ممهمن ودعوا 
األ ن  وعدم االهومنم رمن فوق الطريعة  إلع واإلخالدإلع الحينة الطريعية  

  ألن الحينة مدع الطريعدة  هد  الحيدنة الندليمة وفوق الحينة الواقعة الملمونة
 .الو  وؤدي إلع النعندة

والثنمية دعت إلع ال وحنمينت  وحن رت الطريعة  وعدم االنوندالم لضدوط 
وقدددنئع الحيدددنة مهمدددن كنمدددت طريعوهدددن و ددددوهن  ألن الندددعندة ال ووحقدددق إال 

 ..!!ررلك
دعدن اإلندالم  :نتفذ  م دنل ال وحنميد  من اإلنالم فكنن ونطنً رين رلك كلدغ

طلب مدن  ـ  اإلنالمغ ـ إلع االنوعالء علع الطريعة وعدم االنونالم لهن ألم
اإلمنددنن  ن يكددون ندديدان علددع مذنددغ فدد  الحيددنة  ورلددك ال يكددون إال رونددخي  
قواميمهن ووكييي مندوهن ف  لو ة وؤدي إلع عم ان األ ن  وال يندوطيع 

وحن نودددغ األوليدددة  غرنودددغ ن يكدددون نددديداً علدددع مذندددغ إال رضدددرط ميولدددغ و 
 .للمثل العلين ووو يههن وفقنَ 

إلددع مهندمددة الطريعددة والواقددع وم اعددنة قواميمهددن  ندعدد :وفدد  م ددنل الطريعددة
وعدم االلطدام معهن ألن الحينة مع مخنلذة الطريعة رهرس اللو ة ال يمكدن 

 . ن ونوم  وال رد  ن يرؤ مظنم الحينة القنئم علع هرا الوضع رنلذ ل
 
 
 :اعنة الطريعة اإلمننميةـ م  

ومرع  همية هرا األننس ف  الد اننت األخالقية  ورلك لو ود ا ورنط وثيدق 
ردين النددلوك وطريعددة اإلمنددنن  ولووقددي م دنف المظددنم األخالقدد  علددع مددد  

 .امن نمغ مع واقع هرس الطريعة
رد اندة طريعدة اإلمندنن   إال  ن  ـ كمدن اهدوم غيد هم ـ اهوم علمنء المنلمين

مون الري يكمي ولك المذس حنل دون الك دي عدن حقيقدة ولدك الطريعدة الو
 .اإلمننمية
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1
  

 األخالق والعقيدة

وردنلمظ  فد  الملددوص الموعلقدة رنلطريعددة اإلمندنمية و ددهن قددد وحددثت عددن 
 :ثالث مواف

 .  ـ طريعة خلق اإلمننن  واألطوا  الو  م  رهن
 .ب ـ الطرن  الدفيمة والم كرة ف  هرس الطريعة

 .مننن الو  مو ت عن طريعة الوكوين ـ ـ الخلنئص العنمة لإل
 
 
 
 
 :ـ الولكيد علع مرد  المنؤولية الخلقية2

ددد:" المندددؤولية الخلقيدددة  هددد  ل ال دددخص موي دددة الو امنودددغ وق ا اودددغ وحمن
واخوين اوغ العملية من المنحية اإلي نرية والنلرية  منم هللا ف  الد  ة األولع 

" ع ف  الد  ة الثنلثةو منم ضمي س ف  الد  ة الثنمية و منم الم وم
1
 

 
 :و نس هرس المنؤولية الخلقية ه 

 :  ـ اإليمنن رنن
وهو يعد من  قو  األنس الو  وعومد عليهن المنؤولية الخلقية ف  اإلندالم  
ألن المطنلرة رنلو ام الذضنئل الخلقية وا ومنب ال رائل ال يوحقدق إال رنعوقدند 

الذعدل  و الود ك ال وولدو   ن م يحمدل علدع العمدل  وألن المحنندرة علدع 
 عو اً حينً إال ريقدين  اندخ يرعدث علدع االندوعداد  هدرا اليقدين هدو اإليمدنن 

 .رنن وعنلع
 :ب ـ األننس العقل 

العقددل قددوة غ ي يددة  كدد م هللا رهددن اإلمنددنن  وممددو  دديئنً ف دديئنً  يددومكن رهددن 
 ددن ب اإلمندنن مدن إد اك الحقددنئق  والومييد  رددين األمدو   وودد داد قدوة رنلو

.رهن الملنلل  ويوقي رهن علع العواقب قظيوونو
 
 

 :مكنمة العقل ف  اإلنالم

                                                 
 7  الو نس األخالق  ا 1
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 ولددع اإلنددالم عمنيددة كريدد ة رنلعقددل  و علددغ ممنطددنً للوكليددي فدد  كثيدد  مددن  
ومن يدرك  }:العرندات  و لمل رلمغ ن  وذضيل اإلمننن علع غي س  قنل وعنلع

.{إال  ولو األلرنب
1
 

 :و غ ا ورنط المنؤولية رنلعقل

  والمهد  ومهيدل لوحمدل األمد  ألمغ مطردو  علدع الومييد  ردين األمدو  
ومع فة العواقب
 
 . 

 اإل ن ة إلع اللواب والهداية إلع الحق غألمغ من د ر
 
. 

  ألمغ  داة االخوين   إر رغ يحدس اإلمندنن  مدغ يندوطيع  ن يخودن  العقدل
 .  و يو كغ  وهو قد  يوعلق رغ الوكليي

 
ال يلدل فد  حكمدغ إلدع     العقل مدن قدوة ورلد ومع من  وو":الو ال قنل 

د  ة الكمنل دائمنً وال ينوقل رمذنغ ف  مع فة من دق من الخي  وال   ممدن 
غنب عن الحس من الحق  و ال    فإمغ مثل من يلديب  حينمدنً يخطد  حيمدنً 

 نمدب  ن المدنس موذدنووون فد   ع  إلدآخ  ف  وقدي س لألمو  الو  ف  طنقودغ
"وذكي هم وإد اكهم

2
 . 

 
 : ـ ـ األننس القلر 

 :يطلق القلب ف  الكونب والنمة وي اد رغ  حد  م ين
مدددددن  ي ال دددددكل المو دددددود فددددد  ال نمدددددب األيدددددسالعضدددددو اللدددددمور  * 

 (مندي).اللد 
الدد وف الموعلقددة رهددرا العضددو  الموحمددل ألمنمددة هللا  الموحلدد  رنلمع فددة   * 

 (معموي. )المولي رنلعنطذة
 

 :الخلقية ا ورنط القلب رنلمنؤولية
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المنلم حيممن ينوذو  مذنغ وقلرغ ف  حكم النلوك الري يميل إلدع فعلدغ  فإمدغ 
إمن  ن ي دد طملميمدة علدع  ن العمدل مدن  عمدنل الرد    و ود دداً واضدط ارنً 

وخوفنً من  ن يطلع عليغ المنس ممن يدل علع  ن العمل من  عمنل اإلثم
1
 . 

الذضيلة من ال ريلة والداللة  وعمدمن مقول إن المذس و ن ك القلب ف  وميي 
 عليهمن  يعم   مهمن من األلذنظ المو ادفة الو  وعم   يئنً واحداً 

  ددنب عددن رلددك الو الدد   فرددين  ن لكددل مددن اللذظوددين معمددع خنلددنً  وهمددن 
(. اللطيذة العنلمة المد كة من اإلمننن)يووا دان علع معمع عنم هو

 
 

ليس رين الذضنئل وال رائدل  :)  مفكالهمن ي ع  رنلحنن والقرل  قنل ارن ح
(. وال رين الطنعنت والمعنل  إال مذن  المذس و منهن فقط

 
 

 
 :ـ إثرنت ال  اء األخالق 5

ال دد اء مددن حيددث  مددغ  نددنس  خالقدد  لددغ  هميددة األنددس األخدد    رددل إن 
 هميوغ م دو ة فهو مهم رنعورن س دافعنً إلع الومندك ردنلقيم األخالقيدة  وهدو 

لة وقوضيغ ألمهن وذد ق ردين إمندنن يرمد  وآخد  يهددم  فدنل  اء مهم ألن العدا
يقوضدد  العدالددة والعدالددة وقوضدد  ال دد اء وهمددن ي عددالن لألخددالق معمددع 

 .وقيمة  وردومهمن وذقد األخالق مذهومهن فولرل  م اً ال قيمة لغ
 
 

 :وال  اء األخالق   موا 
 : أ ـ الجزاء اإللهي

ف  الدمين واآلخ ة علع عملغ الدري طلردغ ثواب هللا وعقنرغ لعردس : ويقلد رغ
 .والوح يم الك اهةممغ نرحنمغ علع نريل الو وب والمدب  و 

 .من عمد هللا  فهو  لل لوي س من األ  ية ف  األدينن: مصدره
فددنن نددرحنمغ لددنحب األمدد  والحكددم  والم ددن ي علددع األعمددنل رنلحنددمنت 

 .ال ي ن كغ ف  رلك غي س والنيئنت ورنلحدود والعقورنت فضالً ممغ وعدالً 
 .ف  الدمين وف  اآلخ ة: يقع ال  اء اإلله  علع العرند ف  وقوين: وقوغ
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 :ال  اء اإلله  موعنن: وعليغ مقول* 
ويقلدد ردغ إمدن قدد ة هللا مدن ثدواب  و عقدنب : الجزاء اإللهي فيي اليدا  / 1

 .علع عردس المكلي قضنًء  و   عنً  و وذويضنً مقنرل عملغ ف  الدمين
ويقلدد ردغ مدن وعدد هللا ردغ عردندس المطيعدين  :اآلخير الجزاء اإللهي في /  

.ووعد رغ العنلين من عراب فيهمنمن معيم ف  اآلخ ة  ومن 
1
 

 
 :ب ـ الجزاء القلبي

حنلون  عو  القلب رنلخي  رعد العمل اللنلل  ورنل   رعد العمل : ويقلد رغ
 .الني 

 :مظ هره
نن رطملميمددة القلددب ونددكومغ وطهن وددغ  ددعو  اإلمندد: فييي ل لييث ال يي اب/ 1

 .وام  احغ
 ددعو  اإلمندددنن رنضددط اب قلردددغ وضدديقغ ومذدددو س : فييي ل لييث ال قييي ب/ 2

 .وقننووغ
 :ومن  هم لذنوغ

 . مغ حندث رإ ادة هللا ومن   عن اخوين  العرد لنررغ *
واعلمددوا  ن هللا يحددول رددين المدد ء }:قددنل اإلمددنم الطردد ي عمددد قولددغ وعددنلع

{وقلرغ
 
. 

إن رلددك خردد  مددن هللا عد  و ددل  مددغ  ملددك لقلدوب عرددندس مددمهم  و مددغ " :قدنل 
" يئنً يحول ريمهم وريمهن إرا  نء حوع ال يقد  رو قلب  ن يد ك 

 
 

 . مغ   اء علع  ميع  عمنل الر  واإلثم  ي يد ويمقص *
 ال رددرك  هللا وطمددئن }:وقددد دلددت الملددوص علددع هددرس الم ددن اة  قددنل وعددنلع

{القلوب
2
 . 
{فرمن مقضهم ميثنقهم لعمنهم و علمن قلورهم قننية}:وعنلع رل قنلوف  المقن

5
 . 
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 : جـ ـ الجزاء االجتم عي
مددن يمنلددغ اإلمنددنن علددع الو امددغ الذضدديلة مددن وقدددي  الم ومددع : ويقلددد رددغ

 .ووك يمغ  وعلع ا وكنرغ ال ريلة من إهنمة واحوقن 
كنللددق  رلك  مغ وكند ووذق الم ومعنت علدع انوحندنن  ملدة مدن األخدالق

والوفدددنء واألمنمدددة واإلحندددنن إلدددع المدددنس  وعلدددع اندددوه نن  ملدددة  خددد   
 :كنلكرب والود  والخينمة  ممن ينول م  م ين

حدد ص الذدد د مخللددنً  و ممنفقددنً  ن يظهدد  رمظهدد  مددن ي اعدد  الذضدديلة / 1
 .ويعمل رهن ليوافق انوحننن الم ومع

الود امهم الذضديلة وطلع  ميع األفد اد إلدع وقددي  الم ومدع ووك يمدغ فد  /  
 .وم نمروهم ال ريلة

 
 :شم ل ث األخالق 

األخالق اإلنالمية و دمل  ميدع  عمدنل اإلمندنن الخنلدة رمذندغ  والموعلقدة 
نم  األخددالق اإلنددالمية ممددن ال م ددد لددغ مظيدد  فدد   ي عددرويدد س  و ددمولية م

و دد يع مددن ال دد ائع اإلنددالمية وال ملمنددغ فدد   ي  دد يعة  خدد   وضددعية  
عالقدنت األ دخنص فد  هو قريل من كل نالمية  نملة  م   إنفنألخالق اإل

قريل ف  عالقنت الم ومع  وكل من كنن مطلوردنً و مديالً ردين األفد اد يكدون 
 .مطلورنً و ميالً للم ومع

وقددد مددص القدد آن الكدد يم والنددمة المطهدد ة علددع  ن الدولددة اإلنددالمية ي ددب 
 .لة ل ميع طرقنت الم ومعالكنمل رنألخالق اإلنالمية ال نم االلو امعليهن 

وإمن وخنفن من قدوم خينمدة فنمردر إلديهم علدع ندواء } :فمن الق آن قولغ وعنلع
{إن هللا ال يحب الخنئمين

1
 

يعم  إرا ظه ت لك خينمة من عنهدودغ وثرودت داللوهدن فلعلمدغ ردمقن عهددس 
حوددع ونددووي معددغ فدد  العلددم  ألن هللا ال يحددب الخينمددة حوددع ولددو كنمددت مددع 

والنمة المطه ة وقد   دمولية األخدالق  فذد  لدلل الحديريدة كدنن  الكنف ين 
من   وط ولك المعنهدة رين ال نول للع هللا عليغ ونلم وقد ي،   ن مدن 
 نء المر  للع هللا عليغ ونلم من ق ي، ي دس إلع ق ي،  وف   ثمنء كونردة 

مدن يم    يئنً رطيئنً فد  قيدودس قندمدنً  ) المعنهدة  دخل  رو  مدل رن نهيل
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 ي مع د  :  نذل مكة حوع  مع رمذنغ رين  ظه  المنلمين  فقنل  رو  مدل
   تي ال و ون من قد لق المنلمين   د إلع الم  كين وقد  ئت منلمنً 

يدن : وكنن قد عرب ف  مكة عرارنً  ديداً  فقنل ال نول للع هللا عليدغ وندلم
(.ومخ  نً  نً  رن  مدل  الر  واحونب فإمن ال مود  وإن هللا  نعل لك ف  

1
 

رنألخالق مطلوب ف   ميع الوننئل والونينت فال ي دو  الولدول  فناللو ام
األخدددالق إلدددع الونيدددة ال ددد يذة رنلونددديلة الخنيندددة  ولهدددرا ال مكنمدددة فددد  

الونيددة وردد   الوندديلة  م اعددنة للمعددنم  : القنئددلاإلنددالمية للمرددد  الخريددث 
 ددنملة لل فيددع والوضدديع  األخالقيددة فدد  القدد آن الكدد يم إن األحكددنم ال دد عية

وال وذ ق رين  يد وعرد هللا  فنلهالك والدمن  لينن خنلدين رنلدرين يذنددون 
ف  األ ن ويظلمون المنس  وي وكرون المعنل  رل ي مل الم ومع رلن س 

 دد هم  خوفددنً مددنودد ك  لددحنب األخددالق ال ريلددة يعرثددون رنلمددنس  وإال لددو
 .مة رنلهالك ال نملاأل ألليرتوإيثن اً للرل والحينة المهيمة 

إن اإلنالم لم يضع المرندئ ل مولية األخالق ليو كهن نطو اً منطو ة ف  
الكوددب ي ددهددن المددنس دون وطريددق فددال رددد ل ددمولية األخددالق مددن الوطريددق 

قدد مدن رلدك  ن الددين الحميدي لوكون ممور نً حينً يمأل األرلن  واألندمن   
لويدد هم  و مددغ ال حددق لمددن  ممددن  كثدد مدددد رنلددرين ي ددع ون  ن لهددم ال دد ي 

رهددم  واالخددوالطرم نلنددوهم والوحدددث معهددم  اال ومنعيددةدومهددم فدد  المم لددة 
.واألكل معهم

 
 
إن لكدددل قطدددن  مدددن القطنعدددنت اإلمندددنمية المخولذدددة الداخليدددة : وعليدددغ مقدددول

ب  خالق وللدمذس والخن  ية  خالقنً  فللذك   خالق  ولالعوقند  خالق  وللقل
 . خالق وللنلوك الظنه   خالق

  ي الحقيقدة رإملدني وو د د وحيدند  حدو :فمدن فضدنئل  خدالق الذكد 
علع الوذك  والودر   والرحث عن كدل مدنفع يذيدد مدن األفكدن   لر وال

 .والمعن ي والعلوم

  ن ال ينددمل اإلمنددنن لمذنددغ رددلن وورددع : االعوقددندومددن فضددنئل  خددالق 
ضعيذة فيحلهن ف  م اك  عقنئدس الثنرودة ال اندخة  األوهنم والظمون ال

 .و ن ال ي عل م ك  عقنئدس ف ينة للوقليد األعمع
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 األخالق والعقيدة

 حب الحدق وحدب الخيد  وك اهيدة الرنطدل  :ومن فضنئل  خالق القلب
 .وال   وعدم وحمل األحقند والضونئن

  وم نمردة الحندد  والو فدع اللر  والعذة:  خالق المذسومن فضنئل  
   دود الدمذس   والمظ  إلع معنليهن وعلدو الهمدة  وعن نذنني األمو

 ....وغي  رلك  
 
 

 : الق آن والنمة و ث همن ف  األخالق :الذلل ال ارع 
 

 القرآن:أ الا 
القد آن هدو الممد ل علدع ال ندول المكودوب :) ف  الوع يذدنت ال   نم قنل 

ًً رال  رهة .(ف  الملنحي الممقول عمغ مقالً موواو اً
1
 

.(كالم هللا غي  مخلوق ممغ ردء وإليغ يعود هو):قنل الرخن ي و
 
 

 ي هو الموكلم رغ  وهو الري "ممغ ردء"و من معمنس فإن قولهم: )قنل ارن ويمية
 م لغ من لدمغ  ليس هو كمدن وقولدغ ال هميدة  مدغ خلدق فد  الهدو   و غيد س  

رغ ف  آخد  ال مدنن  مدن الملدنحي واللددق    فإمغ ين " إليغ يعود"و من
(ف  الملنحي ممغ ح ي   والف  اللدو  ممغ كلمةفال يرقع 

 
 

فددددنلق آن هددددو الملددددد  األول للو دددد يع اإلنددددالم   قددددد  ددددنءت األخددددالق 
رددنلق آن قددوالً وعمددالً وحذظددنً  وال  ددك  ن  االلودد اماإلنددالمية داعيددة إلددع 
ردغ  وهدددت ووعددت  واالوعدنظثت علدع وددر  القد آن حاألخالق اإلنالمية 

م ل هللا من اآليدنت الريمدنت الواضدحنت الدالدة علدع  ولئك الرين يخذون من  
 ولئدك   خرد تهدي الق آن الك يم ولدق ال نول للع هللا عليدغ وندلم  و

الضنلون المكررون رنللعمة والط د والرعد من  حمة هللا كمن لعموهم المالئكدة 
إن الرين يكومون من  م لمن من الريمنت والهد  }:والمؤممون رنن  فقنل وعنلع

{ن رعد من ريمنس للمنس ف  الكونب  لئك يلعمهم هللا ويلعمهم الالعمونم
2
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 األخالق والعقيدة

إن وددالوة القدد آن هدد  الدددليل القددنطع علددع الوخلددق رددلخالق القدد آن واإليمددنن 
{الرين آويمنهم الكونب يولومغ حق والووغ  ولئك يؤممون رغ}:رنن  قنل وعنلع

1
 

وفقدغ مدن فيدغ مدن األحكدنم والونية من والوة الق آن والولث  رغ ووددر  معنميدغ 
الوقوي عمد آدارغ و وام س ومواهيغ ومن وضممغ من المكن م : والمواعظ ه 

 م حنددب الددرين }والمحننددن والعمددل رددغ  قددنم ومدديم الدددا ي ليلددة رهددرس اآليددة
ا و حوا النيئنت  ن م علهم كنلرين آمموا وعملوا اللنلحنت نواء محيدنهم 

{وممنوهم ننء من يحكمون
 
 !!ة يقومهن رهرس اآليةليلة كنمل. 

القدد آن الكدد يم إمددن ح ددة لددك  و عليددك  وهددو المددو  الددري  م لددغ هللا إلددع إن 
  ضغ ليضنء رغ  فُيعلم رغ الحق من الرنطل والحنن من القريل  والمنفع من 

 .الضن 
 

 الساث الاب  ث :  ا  ا 
 ه  من كنن عليغ  نول هللا عليغ ونلم و لحنرغ اعوقنداً واقولدنداً وقدوالً ) 

.(وعمالً 
 
 

ه  ط يقدة المرد  لدلع هللا عليدغ وآلدغ وندلم ) :وقنل ارن   ب ف  وع يذهن
(الو  كنن عليهن هو و لحنرغ  الننلمة من ال رهنت وال هوات

2
 . 
ألند ا س   ةالنمة ه  األلدل الثدنم  للو د يع وهد  مريمدة للقد آن  ومظهد 

 س من م ل إليهم و م لمن إليك الرك  لورين للمن}:ومذللة لم ملغ  قنل وعنلع
{ولعلهم يوذك ون

5
 

فددال و رددك ال يؤممددون حوددع يحكمددوك فيمددن  دد   ريددمهم ثددم ال }:وقددنل وعددنلع
{ي دوا ف   مذنهم ح  نً ممن قضيت وينلموا ونليمنً 

3
. 

وقد و دت األحنديث المروية الحنثة علع م   النمة ووعنليمهن لينوذند ممهدن  
ونلم فقنل  ندول هللا لدلع هللا  ووحقق القدوة ف   نول هللا للع هللا عليغ

                                                 
 1 1الرق ة  1
 1 ال نثية   
 5/111الذونو    
   رة ك ي الك  2
 22المحل  5
 35المننء  3



 

 
 
3 

 األخالق والعقيدة

حدديثن فحذظدغ حودع يرلودغ ف ب مرلد  مضد  هللا امد   ندمع ممدن :"عليغ وندلم
".  حذظ لغ من ننمع

1
 

وقد  نءت النمة حنثة علع األخالق الذنضدلة  النديمن مدن و لدع فد   ندول 
عن عنئ ة  مهن قنلت لمن  اإلمنم  حمد واس   ومن رلك من هللا من  نوة حنمة

"كنن خلقغ الق آن:" نول هللا فقنلت خلق نئلت عن
 
. 

وإرا كنن للع هللا عليغ ونلم خلقغ الق آن فقدد  دنء فد  القد آن الحدث علدع 
ررلك  يضدنً الندمة المرويدة  تمكن م األخالق  والمه  عن مننوئهن  كمن  نء

 .ف  غي  من موضع
 
 

 :المعنملة مع هللاالوعنمل و    لول : الذلل الخنمس 
 

 : خالق اإلمننن كلهن رحنب موعلقهن إلعومقنم : مدخل
 . خالق مع هللا/ 1
 . خالق مع المنس/  
 . خالق مع المذس/  
 . خالق مع ننئ  مخلوقنت هللا األخ  / 2
 

ة عليددغ و ددنس  رددغ وعيمددوإرا انددوعمل اإلمنددنن األدب والمعنملددة الحميدددة الم
عدنلع  فإمددغ الخدنلق  وو دنس المددنس وو دنس مذنددغ  وو دنس ندنئ  مخلوقددنت هللا و

يلددي  رددرلك لددنحب  خددالق حميدددة  فددإراً لدديس رددين اإلمنددنن ورددين مكددن م 
األخدالق إال الوعد ي علدع مددن يل مدغ مدن معنملدة مددع هللا ومدع المدنس  ومددع 

 .مذنغ  ومع المخلوقنت األخ   ثم االلو ام والوطريق
موعلقددنً رنل نمددب العقدددي فنددلكوذ  رددنلكالم عددن القنددم  هددرا الرحددثولمددن كددنن 

 .ولاأل
 

 :خلق الوعنمل مع هللا
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إن حق هللا وعنلع علدع اإلمندنن هدو  عظدم الحقدوق علدع اإلطدالق  واألدب 
 و ب الوا رنت  إر هدو الخدنلق  وحددس ال  د يك لدغ  ومدن عدداس  ومع هللا ه

مخلوق فال ينووي حق المخلدوق مدع حدق الخدنلق رحدنل  وال يندووي ودلدب 
 !!اإلمننن مع الخنلق ومع  ي مخلوق

 ن هللا هو الخنلق وحددس ال  د يك لدغ  فكدرلك ي دب  ن يوحددس عردندس وكمن  
 .رنلعرندة وال ك  واألدب وفق من يقوضيغ هرا المعمع

 
 : لول المعنملة مع هللا

 ـ:ن  لول المعنملة مع هللا وولخص فيمن يل  يمكممن  ن مقول 
 .ـ اإليمنن رغ إيمنمنً  ن منً 1

 ورلمغ الموذد د ردنل الل  المندوحق فال رد علع كل منلم  ن يؤمن رو ود هللا
 .للعرندة وحدس دون نواس

 .ـ ووحيدس ف   نمنئغ وف  لذنوغ وووحيدس رنلعرندة 
ـ ل وم طنعوغ وا ومدنب معلديوغ  والحد ص علدع  ن ال يذقددس  ردغ حيدث  

 . م س
 .هللا وح منوغ  والخضو  ل  عغ ئ وعظيم  عنـ 2
ليدغ وندلم  والودلدب معهمدن  ـ احود ام كونردغ وندمة مريدغ محمدد لدلع هللا ع5

والونليم لهمن  ولكن علع معنم  ملولهمن  من غيد  غلدو وال وذد يط فد  
 .الذهم والوطريق

 .ـ العمنية رديمغ فهمنً وإيمنمنً والو امنً 3
ـ إ اللغ ندرحنمغ ووم يهدغ عدن كدل مقدص  وولدذغ رمدن ولدي ردغ مذندغ  7

ندلم  واعوقدند رلدك وفق من  نء رغ كونرغ ونمة مريدغ محمدد لدلع هللا عليدغ و
 .اعوقنداً  ن منً 

 .ـ ال ضن عن هللا  وال ضن رقد س8
 .ـ محروغ  عظم من كل من نواس  ووعظيمغ  كث  ممن نواس3
 .ـ دوام رك س و ك س13
 .ـ إحننن عرندوغ11
 .ـ اإلحننن إلع عرندس  وعدم ظلمهم والوعدي عليهم 1
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.ن رغ نرحنمغ رمن هو  هلغ ع  و لـ إحننن الظ 1
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خالق ممنفية للعقيدة اإلنالمية :الذلل النندس 
 

لقد حث اإلنالم علع نالمة اللد  ومقنء القلب من  ن يحمل لنحرغ علع 
إخوامغ المنلمين  يئنً  و عل رلك من مو رنت ال مدة كمدن فد  حدديث  مدس 

يطلع علديكم اآلن   دل مدن :)كمن  لوننً مع  نول هللا عليغ ونلم فقنل: قنل
(......هل ال مة 

 
. 

وحر  اإلنالم من األخالق الدميئة الكنممة ف  القلوب الضعيذة  مو د رعضنً 
 .علع نريل المثنل ال الحل  هنمم
 
 :ـ  خالق موعلقة رنلقلب ممنفية للعقيدة اإلنالمية(   ) 
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 :الرخل/ 1
الرخددل يقددوم علددع المرنلوددة ال  ددل فدد  الخددوي مددن الذقدد   ويم ددل عددن هددرس 

يعة الح ص علع  مع المنل  وقد ي ود رغ الخوي  حوع يمندك الطريعة طر
 .عن اإلمذنق ف  و وس الخي 

وقددد يمنددك ال  ددل يدددس عددن اإلمذددنق فدد  و ددوس الخيدد   ويطلقهددن فدد  اورددن  
 . ال هوات  في مع رين  ريلوين الرخل واإلن اي

والرخيددل رعيددد عددن هللا  رعيددد عددن خلددق هللا  ضدديق اللددد   مممددو  مددن 
.  ضيق اللد   قليل الذ فنق العطاإلم  اف ضي

1
 

 
 :الحند/  

. "هو ومم   وال معمة المحنود إلع الحنند:"ال   نم قنل 
 
 

نواء كنمت المعمة :نهو ومم   وال المعمة عن لنحره:"وقنل اإلمنم المووي
"دين  و دمين

 
 

نس علدع مدن  م يحندون الم}:قنل وعنلع ممك اً علع من يولي رلذة الحند
{ن فضلغآونهم هللا م

2
 

فذدد  اآليددة داللددة علددع  ن الحنددد إممددن يقددع علددع  مدد  لددغ لددلة رددنن عدد  
و ددل وهو انددوكثن  فضددل هللا وعددنلع  ن يكددون مددن ملدديب إمنددنن معددين  و 

.قوم مخلولين
5
 

ال :) ن  ندددول هللا لدددلع هللا عليدددغ وندددلم قدددنل : و  المندددنئ  فددد  ندددممغ
(ي ومعنن ف  قلب عرد اإليمنن والحند

3
. 

لديكن مدن ولد ي ردغ األر  عدن مذندك  ال وكدون حندوداً  :" ذدعقنل ارن المق
فإن الحند خلق لئيم  ومدن لؤمدغ  مدغ موكدل ردنألدمع فدنألدمع مدن األقدن ب  
فليكن من وعنمل رغ الحند  ن وعلم  ن خي  من وكون حدين وكدون مدع مدن هدو 

."خي  ممك
7
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يمدنن فنمظ  كيي رين  نول هللا لدلع هللا عليدغ وندلم  مدغ ال ي ومدع مدع اإل
 ددل وال حنددد  والمقلددود  ن رلددك الخلددق لددغ عالقددة قويددة رنإليمددنن  فمددن 

علع ضعي إيمنمغ وف  المقنرل من و ددمنس طيردنً ندليم رلك   يمنس يحند دل 
 .القلب دل رلك علع قوة إيمنمغ
فمددن و ددد فدد  مذنددغ حنددداً لويدد س فعليددغ  ن :"قددنل  دديخ اإلنددالم ارددن ويميددة

 س رلك من مذنغ  وكثي  من المدنس الدرين ينوعمل معغ الوقو  واللر   فيك
 ضدنً علع المحنود فال يعيمومغ علدع ظلمدغ  ولكدمهم  ي دونعمدهم دين ال يعو

ال يقومون  رمن ي ب مدن حقدغ  ردل إرا رمدغ  حدد لدم يوافقدوس علدع رمدغ  وال 
ك يدرك ون محنمددس وكدرلك لدو مدحدغ  حدد لندكووا  وهدؤالء مدديمون فد  ود 

"رلكالملمو  ف  حقغ مذ طون ف  
1
 

 
 :الع ق/  

ال ائدددة علددع الحددد الددري المحرددة المذ طددة : الع ددق هددو:" قددنل ارددن ويميددة
".يمرو 

 
 

".مذ ط الري يخني علع لنحرغ ممغالع ق هو الحب ال:" وقنل ارن القيم
 
 

 .إن الع ق مظه  من مظنه  ضعي اإليمنن  وهو  ول الذن غ
مدددنل  العقدددل والهدددو  يلدددط عنن فليهمدددن غلدددب: "وهدددب ردددن ممردددغ قدددنل 

"رلنحرغ
2
 . 

فمن لم وكن لغ همة  رية لم يكد يوخلص مدن هدرس الرليدة  :"وقنل ارن ال و ي
"ومن  ال الهو  يرل  هل الع فإن را الهمة يلمي  ن يملك  قة   ء  

5
 

 
 
 :ـ  خالق موعلقة رنللننن ممنفية للعقيدة اإلنالمية( ب ) 

منددنكغ  و لقددد حددر  اإلنددالم مددن خطدد  اللنددنن  ورددين آفنوددغ وحددث علددع إ
انوخدامغ ف  الخي  وقد  خر  المر  للع هللا عليدغ وندلم معدنر ردن  ردل  ن 
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 األخالق والعقيدة

 َو مؤاخرون محدن رمدن مقدول :) مالك األم  كلغ ف  إمننك اللننن فقنل معنر
ثكلوك  مك ين معنر  وهل يكب المنس ف  المدن  :"ين  نول هللا  فقنل ال نول

.(علع و وههم  و علع ممنخ هم إال حلنئد  لنموهم
1
 

 
 :ومن  خالق اللننن الممنفية لإليمنن والعقيدة اإلنالمية

 :الكرب/ 1
."هو إخرن  ال علع من عليغ المخر  عمغ:" ال   نم قنل 

 
 

الكرب علع اللحيل هدو اإلخردن  رنل د ء علدع خدالي مدن :"وقنل ارن ح  
"و عليغ نواء كنن عمداً   و خطلً ه

 
. 

لة مددن خلددنل المذددنق  إن الكددرب عمددل مدد رول  ولددذة رميمددة  وهددو خلدد
و عرة من  عب الكذ   وهو نرب لم   الثقة من الكنرب والمظ  إليغ رعين 

 .الخينمة
إيددنكم والكددرب فددإن الكددرب  يهدددي إلددع :)قددنل المردد  لددلع هللا عليددغ ونددلم

الذ و   وإن الذ و  يهدي إلدع المدن   وإن ال  دل ليكدرب حودع يكودب عمدد 
(هللا كرارنً 

2
. 

ن يخل رنإليمنن والعقيددة  كمدن قدنل  ردو ركد  اللدديق والكرب ـ وال  ك ـ مم
(الكرب ي نمب اإليمنن:)هللا عمغ  ض 

5
. 

 
 :النب وال وم/  

نرنب المنلم فنوق  : )من نب منلمنً فقد فنق لقولغ للع هللا عليغ ونلم
 .موذق عليغ) وقونلغ كذ 

  

  ممهن: ا وملت نو ة الح  ات علع آينت كثي ة محر ة من هرا وقد

االنم الذنوق  وال ولم وا  مذنكم وال ومنر وا رنأللقنب رئس: )وعنلع قولغ

                                                 
 8 :3 /   ولححغ األلرنم  ف  لحيل نمن الو مري 313  واس الو مري  1
 5  الوع يذنت   
  2 /1فول الرن ي   
 337  واس منلم  2
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 األخالق والعقيدة

رعد اإليمنن ومن لم يوب فلولئك هم الظنلمون
1

 (. 

 

 ن كنن مؤممنً  كمن  طلق هللا  والمعمع  ن من فعل رلك كنن فننقنً رعد
والرين }: وعنلع ولي الذنق  يضنً علع من نب المحلمة المؤممة فقنل

 م لم يلووا رل رعة  هداء فن لدوهم ثمنمين  لدة والي مون المحلمنت ث

{وقرلوا لهم  هندة  رداً و ولئك هم الذننقون
 
 فنم  الرين يذعلون رلك  

وال يووب رعضكم رعضنً  يحب }: فننقنً  و من الويرة فقد  نء فيهن قولغ وعنلع
{يلكل لحم  خيغ ميونً فك هوموس واوقوا هللا إن هللا وواب  حيم  حدكم  ن

 
 ي  

ونب من هرس اآلثنم وقد نرق ف  الحديث ان الويرة   د من ال رن وال رن  لمن
  .رنألم ا د من ال من

 

 وال ي و  لمنلم  ن ينوحل نب المنلم  و  ومغ  و عيرغ  و غيروغ إال ف 

ال يحب ال ه  }: حق كلن يكون مظلومنً ي د عن مذنغ كمن قنل وعنلع
{من ظلم رنلنوء من القول إال

2
من اعود  عليغ  والً فلغ الحق  ن  ي  

كمن نرغ   و يرك  ظلمغ للمنس ولكمغ ال ي و   يمول  من ظنلمغ رلن ينرغ
وال وعودوا إن هللا ال }: لقولغ وعنلع لغ  ن يعودي رلكث  ممن نب وعيب رغ 

{يحب المعودين
5
امول  رعد ظلمغ فلولئك من عليهم من  ولمن}: وكقولغ  

ويروون ف  األ ن روي   رين يظلمون المنسإممن النريل علع ال*نريل 
{الحق  ولئك لهم عراب  ليم

3
والموذ ة ألعظم وآ    وال  ك  ن اللذل  

 .}7 ولمن لر  وغذ  إن رلك لمن ع م األمو}: عمد هللا لقولغ وعنلع

كل رلك  إن اللعن والنب وال وم والذح، ف  الكالم والطعن ف  األمننب  
 .ليس من  يم الموقين

 
 :ويرةال/  
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 األخالق والعقيدة

ه   ن ورك   خنك رمن يك س  فإن كنن فيدغ فقدد اغورودغ وإن :" قنل ال   نم 
"لن يكن فيغ فقد رهوغ   ي قلت عليغ من لم يذعلغ

1
. 

عدا الكالم نكلي   ن يحذظ لننمغ من الكالم ر ميع  مواعغ مميمرو  للمنلم ال
 .الري وظه  فيغ مللحة   عية

ن  دد ء  وعلددع هددرا فددإرا انددووت والقنعدددة اللددحيحة  ن النددالمة ال يعدددله
الملددلحة وعدددمهن  فدد   ي كددالم  كددنن و كددغ  فضددل فقد ي دد  المرددنف إلددع 

.الح ام  و المك وس
 
 

وقد   ن  القد آن الكد يم إلدع  ن اإلمندنن مندؤول ومحنندب علدع كدل قدول 
{من يلذظ من قول إال لديغ  قيب عويد}:يلذظ رغ  قنل وعنلع

 
. 

وال يووددب رعضددكم }:قدنل وعددنلعفالويرددة  لدد ف القدد آن الكد يم رح مددة  ولقدد
رعضددنً  يحددب  حدددكم  ن يلكددل لحددم  خيددغ ميوددنً فك هومددوس واوقددوا هللا إن هللا 

{وواب  حيم
2
. 

وف  حذظ اللننن مع حذظ العو ة من الذواح،  ضمنن لدخول ال مدة  فذد  
.(من يضمن ل  من رين لحييغ ومن رين   ليغ   ضمن لغ ال مة)الحديث

5
 

 .يرة والرهونن كالهمن مرموم ومح م ف  اإلنالم    د وح يموعلع هرا فنلو
 
 :ممنفية للعقيدة اإلنالمية لعمنل ال وا فـ  خالق موعلقة ر(  ج) 
 :كث ة الم اف واإلنذني فيغ/ 1

وهرا األم  يكث  وقوعدغ ردين المدنس  فود   مدن يولدب عليدغ كثد ة المد اف  
 .واإلنذني والومندي فيغ

ه  دمددو الهمددة  فددنلم اف ينددقط الهيرددة  ويخددل وهددرا األمدد  مظهدد  مددن مظددن
 .رنلم وءة  وي  ئ النذهنء واألمرال

"كل الهيرة كمن ولكدل المدن  الحطدبالم اف يل:" قيل ف  رعن ممثو  الحكم
3
  

وقد ك س  منعة من العلمنء الخدون :" قنل ارن عرد الر  ف  ره ة الم نلس

                                                 
 13 الوع يذنت  1
 3 2 ينن اللنلحين   
 18ق   
  1الح  ات  2
  533  واس الرخن ي 5
 13  دب الدمين والدين  3



 

 
 
8 

 األخالق والعقيدة

لددع األعدد ان  فدد  المدد اف  لمددن فيددغ مددن رمدديم العنقرددة  ومددن الوولددل إ
".وانو الب الضونئن  وإفنند اإلخنء

1
 

حقددد  وال الدددم ء في ودد ئ ال ومددن ف ال دد يي في:" وقددنل نددعيد رددن العددنص
".عليك

 
 

 و  اد علددع الحددد فهددو  والمدد اف فدد  الكددالم كددنلملل فدد  الطعددنم  إن عدددم
".مرموم

 
 

 
 :الوقليد األعمع/  

يم لدددمو الهمددة  وهددرس رليددة مددن الراليددن  و  يددة مددن ال  ايددن  ونددرب عظدد
 .ومو ب من مو رنت الوخلي عن  كب المعنل 

فكددم مددن المددنس مددن  لوددع عقلددغ وانوعنضددغ رعقددل آخدد  فيومثددل  فدد  عقددل 
اللحرة الو  ي وند م لنهن  و الع  ة الو  يموم  إليهن  ويدين رنلوالء لهدن  
فال يذك  إال ردرلك العقدل وال يدوال  إال مدن   لدغ  وال يقددم   دالً  و يدؤخ  

خ   إال وفق من ومليدغ عليدغ اللدحرة  و الع د ة  حقدنً كدنن  م ردنطالً  إمدن  
 .خوفنً ممهم  و موافقًة  و م نملة لهم

من ع نئ س و رمنء  منغ  فمظ س قنل   ض فمن علع العرد  :" قنل ارن القيم
وهموددغ واقذددة عمددد الو ددرغ رهددم ومرنهددنوهم  والنددلوك  يددن نددلكوا  حوددع ولددو 

." ن يدخل معهم دخلوا م    ضب ألحب
2
 

نً ضدوال يعم  رلك  ن يعي، المد ء وحيدداً  ٌمدؤث اً الع لدة  مندورداً ر  يدغ قنر
رم   منغ  وإممن المقلود  ن يكون المد ء را مظد  فد   معيدس عن الوعنون 

األمو  رعيد  و ن ٌيدؤث  الحدق ويقرلدغ مدن  ي  حدد  و ال يندني  مدن معدغ إال 
 علع الحق 

 .يذقدهن ومي هن وانوقاللهن ثعلع األمة  حي والوقليد األعمع ض   محن
 
 :ه   المنلم  خنس/  

                                                 
 533/ ره ة الم نلس  1
 الم  ع الننرق  
 73ره ة قلوب األر ا    
 83ال ننلة الوروكية  2



 

 
 
3 

 األخالق والعقيدة

إن  خوة المنلم للمنلم   ننس هنم من  ندس اإلندالم  وهد  وو دب المدودة 
إممدن المؤممدون إخدوة فللدلحوا } :والو احم والوعنون علع الخي   قنل وعنلع

{رين  خويكم
1
. 
موا علددددع اإلثددددم ووعددددنوموا علددددع الردددد  والوقددددو  وال وعددددنو} :وقددددنل وعددددنلع

{والعدوان
 
. 

وف  الحديث ال  يي من يذيد  ن ه د  المندلمين لرعضدهم الدرعن إممدن هدو 
إن ال ديطنن قدد  يدس  ن :) من إغواء ال يطنن  يقدول لدلع هللا عليدغ وندلم

.(يعردس المللون ف    ي ة الع ب ولكن ف  الوح ي، ريمهم
 
 

ل  فمن وافنس   لغ وهدو فمن المح م  ن يه   المنلم  خنس  كث  من ثالثة لين
علددع حددنل اله دد   كددنن ملددي س والعيددنر رددنن إلددع المددن   وكيددي ي نهددد 

المنلمون ويوعنومون علع الر  والوقو  إرا كنموا مودار ين
2
. 
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 األخالق والعقيدة

 
 

 الخـــــــــــ تــــــــــــمـــــــــــــــــــث
 

 ..رنم هللا واللالة والنالم علع  نول هللا
 : من رعد

 :ف  خونم هرا الرحث مكون قد خللمن إلع رعن المونئج من  همهن
 :  ن األخالق لوة وعم 

 هو الدين والطرع والن ٌية : الُخلُق  رضم الالم ونكومهن
 :والطالحنً 

ه  ملكة ولد  رهن عن المذس األفعنل رنهولة  وين   مدن غيد  وقددم فكد  
 .و وية ووكلي
 :واإلنالم لوة

إظهددن  الخضددو  : اإلمقيددند  واإلنددالم مددن ال دد يعة: اإلنددالم واإلنونددالم
 .وإظهن  ال  يعة والو ام من  وع رغ المر  للع هللا عليغ ونلم

 :والطالحنً 
 .هو الخضو  واالمقيند لمن  م  رغ المر  للع هللا عليغ ونلم

 :والعقيدة لوة
الحكم الري ال يقرل ال ك فيغ لدد  معوقددس  والعقيددة فد  الددين مدن يقلدد ردغ 

 .االعوقند دون العمل
 :والطالحنً 

ه  األمو  الو  ي ب  ن يلدق رهن قلرك ووطمئن إليهن مذنك  ووكون يقيمنً 
 .عمدك  ال يمن  غ  يب وال يخنلطغ  ك

ولألخددالق  هميددة كردد   فدد  ديممددن الحميددي  وقددد  عددل اإلنددالم  األخددالق 
 .معين اً كري اً ف  الوذنضل رين العرند

 :نس وقوم عليهن  ه كمن ع فمن  ن لألخالق  
األنددنس اإلعوقددندي واألنددنس العملدد   و نددنس م اعددنة الطريعددة اإلمنددنمية  
و ندددنس الولكيدددد علدددع مردددد  المندددؤولية الخلقيدددة  و ندددنس إثردددنت ال ددد اء 

 .األخالق 
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 األخالق والعقيدة

 .ثم وضحمن  مولية األخالق ل ميع  وامب الحينة العلمية والعملية
خالق و مهمن  نءا حنثين علدع وع فمن مد  الللة الوثيقة رين الوحيين واأل

 .ك يم األخالق وفنضلهن
ثم ع فمن  لول الوعنمل مع هللا ولحضدمنهن فد  اإليمدنن ردنن إيمنمدنً  ن مدنً  
وووحيدس ف   ندمنئغ ولدذنوغ  ولد وم طنعودغ وا ومدنب معلديوغ والحد ص 

 .علع وعظيم  عنئ س واحو ام كونرغ
نمدب القلدب كنلرخدل والحندد ثم رك من رعدن األخدالق الممنفيدة للعقيددة فد   

 .والذنق  وف   نمب اللننن كنلكرب والنب وال وم والويرة
 

 ...هرا وهللا  علم وللع هللا علع مريمن محمد وعلع آلغ ولحرغ ونلم
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